
  

 

 

Часопис Основне школе „Лаза Костић“ Гаково                                                             Број 8  

ФЕБРУАР, 2017. 



2 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 



3 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 
Не посустајемо са изненађењима из ђачког живота… 
Настојали смо, као и увек до сада, да и у овом броју обезбедимо 
занимљиве текстове, интервјуе и активности у нашој школи.  
Ту су и ваше песме, приче, цртежи, фотографије… 
Уживајте у читању! 
                                                                                 ваша  Редакција 

 

 

“ ТО СМО МИ” 

Лист за ученике, наставнике, 

родитеље и пријатеље ОШ “Лаза 

Костић” 

Издавач: ОШ “Лаза Костић” ,                                                                                                           

Тоде Милетића 54а,  Гаково 

За издавача : Милан Стакић, 

директор школе 

Редакција:                             

Бранкица Стојковић                   

Љиљана Мудринић              

Зорица Голубовић 

 Штампа: Азур принт 

Тираж: 250  

 

Mолимо Вас , 
ставите љубав у 
срце , у око  
радост, а на 
лице осмех ! 

Наше активности и дешавања  у нашој 
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      ... трњем до звезда... 

       У  ери  у којој се прожимају виртуелни и реални свет  често долазимо у сукоб са 

исправним  опажањем животних вредности које нас окружују.  Данас је најочитији 

пример виртуелне  (не)стварности сплет шаренила на друштвеним мрежама, где су 

сви срећни и задовољни, све до тренутка док им уређеај предвиђен за комуникацију не 

напусти вај фај (Wi-Fi) опсег.  Магнетизам виртуелне стварноси, и нас старије, зна да 

опије својом безбрижношћу. Након  (ново)насталог периода, показивања врлина које 

немамо, брзином муње враћамо сe  у свет у којем не можемо обманути друге, па ни 

себе. Неизбежно, тада долази до засићења самим собом, и на памет нам често долази 

заблуда како су они, које смо видели кроз виртуелни прозор, много срећнији, лепши и 

богатији од нас. 

     У стварном свету, дугорочно се вреднује само оно што се стиче знањем, марљивим 

радом и несебичном пожртвованошћу.  Све оно што засија другачије, угаси се по оној 

народној ,,Како дошло, тако и отишло“ . 

    Постоји само један прави пут  -  ,,PER ASPERA AD ASTRA“ 

   С поштовањем,                                                                        

                                                                                                                    директор Школе 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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ДАН ШКОЛЕ 

Дана 12.2.2016., прослaвили смо Дан школе – Света Три Јерарха. Ове године кум славе био је Дарко Терзија, 

а за следећу кумство je преузео Дарко Јовић. Наши ученици, уз помоћ својих наставника, препремили су 

пригодан програм и песмом, рецитацијама и драмским прикаyом забавили родитеље, госте из Школске 

управе, локалне самоуправе, као и госте, наше партнере у прекограничној сарадњи из Јаgодњака и Дража (Р 

Хрватске) и госте из Републике Мађарске. 
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Свети Сава - школска слава 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Свети Сава 

 

Свети Сава, школска слава, 

Понос и дика земље наше, 

Тело што гори због Синан-
паше. 

 

Учитељ је први био, 

Тиме се поносио. 

Кроз народ је пролазио 

И писменист преносио. 

 

Због његове величине, 

Проглашен је он за свеца, 

Па га цене неизмерно, 

Сви старији, па и деца! 

 

Љубиша Кувељић 

 

Светосавље корача кроз векове... 

Мотивационо утиче и на стваралачку моћ наших ученика. На часовима српског језика у Светосавској седмици 

ученици VI разреда тимским радом, уз подршкиу своје наставнице, стварају нова дела... 

Хиландар – симбол и мотив 

          Хиландар. Да ли је потребно било шта друго рећи? Да ли се Он може, уопште, описати , дочарати или 
поредити  нечим? 
         Мислим да су потрошене све речи дивљења и похвале, јер узвишено се не исказује него доживљава.Ову 
природну и духовну лепоту, ово место непролазности, колевку наше бити треба дотаћи невидљивом руком и 
удахнути. 
        Хиландар је наша небеска башта, наше духовно свратиште, наше чистилиште и наш рехабилитациони 
центар. Наша прва школа и учионица, прва библиотека, наши први закони и прва болница… 
       Да, управо то, Хиландар је наша инспирација, непресушни извор наше снаге, симбол наше вере и 
будућности. Корен који дубоко у нама живи и  вековима рађа нове писце, сликаре, духовнике, научнике, велике 
људе који своја знања несебично преносе и остављају у наслеђе свом народу. Хиландарски печат је непроцењив 
– љубав, мир, знање, праштање, част и достојанство. 
       Хиландар је темељ и  уточиште наше традиције и културе, ризница нашег средњовековног стваралаштва, 
симбол нашег постојања. 
      Неизмерно хвала његовом духовном и световном творцу, Светом Сави! 

 У нашој школи, као и сваке године, 27. јануара одржана је приредба у част и поштовање нашег 
просветитеља који се одрекао престола да би кроз своју веру помогао свом народу, Светог Саве. 
 Уз Светосавску химну и оца Славољуба, који је са нашим ученицима ломио славски колач, чланови 
драмско – рецитаторске секције обрадовали су нас интерпретацијом драмског комада посвећеног животу и 
делу заштитникуа српских школа. 
 Такође, и у нашој подручној школи у Растини, учитељица Мира и њени ученици запалили су славску 
свећу поред иконе Светог Саве. 
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EКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Ученици V, VI и VII разреда у 

оквиру планиране једнодневне 

екскурзије обишли су 

Петроварадинску тврђаву, 

Планетаријум, фрушкогорске 

манастире Велику Ремету и 

Гргетег. Уз песму, забаву и 

дружење стекли су и нова 

историјска, духовна и 

просветитељска сазнања на 

којима почива бит и култура 

нашег народа. 

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА  

Тродневна матурска екскурзија реализована је у периоду  10 – 12. октобра 2016.године на на 
релацији Гаково – Деспотовац. Наши осмаци  путовали су  са осмацима из Риђице и Чонопље, што је 
било нарочито интересантно због нових познанстава, дружења, забаве…                                                                   
 Прво што су ученици посетили био је Храм Светог Саве у Београду. Затим се путовање 
наставило  до археолошког налазишта Виминацијум које су обишли  уз пратњу локалног водича, а 
потом је настављена вожња до етно- села „Моравски конаци“.  Стигло се и у Деспотивац. Након 
вечере, организована је диско- журка на којој су се мали матуранти забавили уз музику, песму и плес. 
 Други дан,  у преподневним часовима , обишли  су  Ресавску пећину, а затим  и манастир  
Манасију, задужбину деспота Стефана Лазаревића. После поподневног одмора, ученици су анимирани 
одласком у Средњу техничку школу у Деспотовцу, где су, уз помоћ тренера , имали прилику да се 
пењу на вештачку стену. Сви су се трудили да буду што успешнији у том необичном спорту  који је 
прерастао у  интересантну забаву. Вече је протекло уз репризу диско-журке.                                                      
 Пребрзо је дошао и трећи дан. Наши осмаци након ручка  поздравили су се са  домаћинима  и 
кренули пут Гакова. Успут је посећен Свилајнац и Природњачки центар Србије, затим  Смедерево и 
Смедеревска тврђава. У вечерњим часовима  повратак кући обогаћен новим сазнањима, искуствима, 
незаборавним пријатељствима, али и љубавима…  
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ЗЛАТИБОР  

( од 11.маја до 18. маја 2016.) 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

Како и где је најбоље учити, истраживати, 
обнављати и примењивати научено, а уз све то 
дружити се и забављати? Па, наравно, на 
часовима у природи за време рекреативне 
наставе! Ученици млађих рaзреда из  Гакова и 
Растине  у то су се још једном  уверили 
шк.2015/2016. године ,боравећи на Златибору у 
хотелу „Сунчани брег“ од 11. до 18. маја 2016. 
Особље хотела и рекреатор потрудили су се  да 
им обезбеде пријатан боравак, а учитељице 
даноноћно пратиле да све буде у реду. И било је! 

А шта су све видели и радили?Е, то вам нећу 
открити! Кад будете имали прилику, питајте их 
сами.Имају шта да испричају. Вероватно су 
најзанимљивији догађаји они који су се 
дешавали када учитељице нису биле у близини?! 

Једно је сигурно: све је прошло у најбољем  
реду, уживали су и нестрпљиво чекају нову 
рекреативну, као и нове  незаборавне авантуре.  
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БИЛИ СУ У НАШОЈ ШКОЛИ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

 

 

Луткарска представа „Паткица Жуткица“ 

Гостовање ученика из Станишића са 
представом „Седам Снежана и патуљак“ 

Луткарска представа „Свитац  у царству буба “ 

Maђионичар Ђулијано  

Представа „Школа за кловнове“ 

Посетили су нас и песници  

Јефто Одавић Мирјана Петров 
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У априлу 2016. године, ученици виших разреда 
посетили су Народно позориште у  Сомбору. 
Представа „Голубија времена“ приближила им је 
време у којима су одрастали њихови родитељи, као 
и баке и деке. Млади глумци успели су преко згода 
и незгода јунака нашим ђацима да дочарају неки 
другачији свет који преноси вредне животне 
поруке.  

Ученици од I до IV разреда посетили су Народно 
позориште Сомбор и одгледали представу за децу 
„Тужно паче“. Тема која је у основи овог комада је 
од велике важности за развој и одрастање деце. Без 
обзира на то шта други људи мисле или кажу, важно 
је да свако дете увек зна да је јединствено. Да ли је 
неко висок, низак, мршав, дебео, коју боју коже има, 
да ли је паметан и у шта верује, важно је само да је 
посебан и важан. Свако од нас има прилику да 
уради и постане шта год пожели и да пружи свој 
допринос свету у ком живимо.  

Ученици од V до VIII разреда, такође, су били у 
позоришту и  погледали  представу  „Генерална 
проба" у којој су могли уочити и вредновати 
моралне и инетелектуалне вредности данашњег 
младог човека, као и друштва у коме одраста. 

. 
 

 

 

Ученици од  V до VIII разреда посетили су  
Биоскоп „Ернест 
Бошњак“ у 
Сомбору и 
подледали 3D 
пројекцију новог 
Тим Бартоновог 
филма „ Дом 
госпођице 
Перегрин за 
чудновату децу “.  

Војна академија 3 

Велика заинтересованост за домаћа филмска 
остварења довела нас је поново у биоскоп, а јунаци 
„Војне академије 3“ насмејали до суза. 

ПОСЕТИЛИ СМО... 
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У Бездану… 
 

      Представници наше школе, неколицина ученика 
и наставника, гостовали су 21.05.2016.године у ОШ 
„Братство – јединство“ у Бездану, која је тада 
прослављала Дан школе. Спортске манифестације 
одржане су на Каналској обали. Уз песму, игру, 
одбојку на песку и вожњу чамцима дружили су се 
склапајући нова пријатељства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дана 06.10.2016 год. ученици  нижих 
разреда наше школе били су домаћини ученицима  
III-1  из ОШ „Братство-јединство“ из Сомбора, у 
пратњи учитељице Валерије Добрановић.                                                      
Посетили смо  Храм светог Илије у цетнру села, 
као и  зграду Месне заједнице Гаково.                   
По повратку у школу, ученици су се дружили уз 
игру у дворишту школе, а затим су присуствовали 
нашој чувеној Пасуљијади. Стекла су се нова 
искуства и знања, али и симпатије и пријатељства . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дана 21.10.2016. представници ученика наше 
школе у пратњи наставника Зорице Голубовић и 
Бранкице Стојковић посетили су Основну школу у 
Јагодњаку (Република Хрватска), која је тог дана 
обележавала Дан школе.                                                                                 
Иста школа је наша школа - партнер у оквиру 
Пројекта регионалне лиге толеранције, као и 

Основна школа у Дражу.                                                        
Одржане су пријатељске уталмице дечака у 
фудбалу, док су девојчице своје снаге одмериле у 
рукомету. Ученици су присуствовали и 
презентацији часа "Реалног аикидоа".                                                       
По завршетку планираних активности дружење је 
настављено уз закуску у кругу вршњака домачина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Са основцима из Јагодњака и Дража 
(Република Хрватска), који су нам били у гостима, 
наши ученици одиграли су пријатељску утакмицу у 
фудбалу. 

 

 Наши млађи разреди са својим 
учитељицама посетили су подручно одељење наше 
школе у Растини.                                                                                
Дружили су се, играли, шетали, упознавали 
њихово окружење... 

 

 

ПОСЕТЕ И ДРУЖЕЊА 
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Успеси ученика наше школе током школске 

2015/2016. године 

Да су интересовање, упорност и рад  прави пут до успеха, доказују изванредни резултати 

наших ученика и њихових наставника ментора на такмичењима и смотрама у току 

протекле школске године. 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

 

Књижевна олимпијада 

1.место: Александра Безбрадица 

VIII1 

Географија 

3.место: Милица Видеканић VII1 

Биологија 

Похвалнице и пласман на 

окружно : 

Татјана Блануша 

Милица Кувељић 

Тијана Терзија  

Такмичење рецитатора 

Пласман на зонску смотру Горана 

Киш III1 

Информатика и рачунарство 

( Тесла инфо куп ) 

Банић Данијела пласман на 

окружно  

Рукомет 

3. место: мушка екипа уч.VI, VII  и 

VIII разреда. 

1.место: женска екипа уч.VI, VII  и 

VIII разреда. 

Математичко такмичење 

“Мислиша” 

Похвале:   

Милош Шћекић  II1 

Лана Кнежевић III1 

Математичко дописна олимпијада 

Похвале:   

Јована Пуповац  V1 

Бојана Граховац V1 

 

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

 

Биологија 

1.место: Милица Кувељић VII1 , 

пласман на републичко такмичење 

2. место:Татјана Блануша VII1 

2. место:Тијана Терзија VII1 

Рукомет 

3.место: женска екипа уч.VI, VII  и VIII 

разреда. 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

Наша ученица Милица Кувељић 

учествовала је на Републичком 

такмичењу из биологије које је 

одржано 15.маја 2016. Г . у 

Београду  и постигла запажен  

резултат. По броју освојених бодова 

Милица се пласирала међу првих 

десет. Интересовање, упорност и рад  

увек донесу успех. 

     УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Александра Безбрадица  носилац је 

титуле Ђака генерације наше 

школе.Рођена је 12.августа 2001. у 

Сомбору.Још  док је као ђак првак  

гледала многе ученике наше школе 

који су се дичили титулом  Ђака 

генерације,  пожелела је да једног 

дана и сама буде на њиховом месту. 

Својом амбициозношћу, трудом, радом 

и чврстом жељом , успела је то и да 

оствари. 

Њени најбољи домети су:  

IV разред:  

Општинско такмичење из математике,  

3. Место; 

VI разред:  

Општинско такмичење из српског 

језика,  3.место; 

Окружно такмичење из српског језика, 

2. Место; 

VII разред:  

Општинско такмичење  Књижевна 

олимпијада, 2. Место; 

VIII разред:  

Општинско такмичење Књижевна 

олимпијада, 1.место. 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

 Завичајно удружење Срба „Коријени“ из 
Сомбора у сарадњи са Огранком  Вукове задужбине  
у Сомбору у оквиру програма „Ћирилица пише 
срцем“расписали су конкурс за најуреднију и 
најлепшу ћириличну ђачку свеску  у западнобачком 
округу. Наша ученицe Марија Проданов и Лана 
Кнежевић добиле су похвалу, док су ученици  
осмог разреда активно учествовали у радионицама 
„Шта знам о свом језику?“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 Поводом  обележавања Ускрса, Завичајно 
удружење „Корјени“ организовало је акцију 
украшавања ускршњих јаја у холу наше школе 
28.04.2016. године.                                                                         
 Ученици су уз помоћ учитељица и родитеља 
украшавали већ скувана јаја, поводећи се својом 
маштом и креативношћу.                                                       
 На обострано задовољство, и деце и 
родитеља, направљена је и  пригодна изложба, а 
сви учесници су добили заслужене награде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оригами радионицу   са ученицима који  
похађају  часове ликовне  секције  одржала  је 
Горана Копоран из дечијег одељења Градске 
библиотеке „Карло Бјелицки“ из Сомбора. С 
обзиром  да је оригами њен , не само хоби  већ 
исконска пасија, ученици су имали прилику за 
уживање.                                                                                       
 На самом почетку  ,у  информативном  делу 
радионице ,ученици су  научили  понешто  о 
настанку оригамија. Имали су  прилику да виде већ 
остварена дела и послушају  причу о симболици 
ждрала у оригамију. Корак по корак  и свако је 
успео  да направи свог ждрала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 У тренуцима  инспиративног рада, 
наставница Лана Лазић, заједно са  својим 
ученицима,  ручно је израђивала дидактички 
материјал инспирисан Монтесори техником. Зачас  
су се чигрице, штипалице, картони ,боје и   
сличице   нашле у функцији учења.Тако ми то 
радимо! 

 

 

 

 

 

 

 

 Бивша ученица наше школе Јелена Шеат 
одржала је предавање ученицима шестог и седмог 
разреда,будући да је сада биолог,презентовала нам 
је резултате свог истраживачког пројекта на тему 
„Стенице слатинских станишта Војводине“.Осим 
што су имали прилику да упознају лепоте и дражи 
њеног занимања, ученици су сазнали бројне новине 
о инсектима из наше непосредне околине који 
представљају локално биолошко богатство.Били 
смо у прилици да, поред инструмената за 
истраживачки рад, видимо и јединствену збирку 
инсеката  која је у потпуности привукла нашу 
пажњу.Уживали смо!  

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У Панонији су одржани трећи по реду 
„Марковдански сусрети“, манифестација у којој се 
ученици основних школа друже са дечјим  
песницима, глумцима, сликарима...Ученици наше 
школе и ове године  активно су се  укључили у 
такмичарски део сусрета и укупно освојили 14 
награда. Леп и сунчан дан гаковачки основци  
искористили су и за дружење са вршњацима. 
Склопљена су  бројна пријатељства,али и нове 
љубави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана 26. 10. 2016. обележен Европски дан језика. 
Ученици  VI и VIII разреда приближили су својим 
вршњацима наше језичко богатство и кроз игру, 
колико проверили још више обогатили, њихово 
досадашње знање. Наравно, све у знаку оног 
Вуковог, и нашег, „Језик је хранитељ народа“. 

Зонска смотра 
рецитатора „Песниче 
народа мог” одржана је у 
понедељак, 7. марта 
2016. године, у Градској 
библиотеци у  Суботици, 
у организацији Градске 
библиотеке Суботица и 
Завода за културу 
Војводине.                                                                                          
На Зонској смотри 
рецитатора наступило је 
94 рецитатора из 
општина: Суботица, 
Апатин, Сомбор, Бачка 
Топола, Ада, Сента, Бечеј 
и Мали Иђош.                                                                                          
Нашу школу предствљала је ученица трећег разреда  
Горана Киш. 

Ученици од I до IV разреда имали су креативну 
ликовну радионицу – украшавање кишобрана 
јесењим плодовима –„Јесењи кишобрани“. 

 

 

 

 

 

 

Ученици виших разреда, у оквиру своје волонтерске 
акције, усрећили  су наше најмлађе ђаке.Низом 
новогодишњих рецитација и заједничком израдом 
маски за  своје мале другаре улепшали су  
предновогодишњу атмосферу.  
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И ове године, на обострано 

задовољство, угостили смо ученике и 

њихове менторе на Општинском 

такмичењу из физике. 

Учествовали смо у хуманитарним  

акцијама : 

 Акција прикупљања чепова -         

„ Чепом до осмеха“ 

 У сарадњи са Колом српских 

сестара - „Један артикл, једно 

домаћинство“ 

 

И наши наставници морају да уче! 

 

 

 

 

Семинар : Другачије о насиљу  - Реци 

НЕ јер боли 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Од школске 2016/2017.г. у нашој школи почео је с  радом продужени боравак, као један од облика васпитно - 

образовног рада. У ову  групу  укључени су ученици од 1. до 4. разреда. 

За потребе продуженог боравка, у школи је обезбеђена учионица која се налази у поткровљу школе. Опремљена је 

школским намештајем, дидактичким материјалима, друштвеним играма и разноврсним уџбеницима, књигама, 

сликовницама… 

За спортске активности ученика који су укључени у рад продуженог 

боравка свакодневно су на располагању школски терени и 

фискултурна сала.                                                                                                                                                                                                         

Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз 

стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, 

продубљују, усвајају и примењују нова знања, вештине и навике. 

Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, забави  и 

одмору.  

По измирењу школских обавеза, слободно време се осмишља 

према индивидуалним афинитетима сваког ученика.                                       

Ове активности имају, првенствено, забавно-рекреативни и 

стваралачки карактер.  

         Живот и рад Вука Стефановића Караџића и 

распевано пролеће тематика су тематских дана  у нашој 

школи за које су материјал припремиле и са својим 

ученицима реализовале  учитељице 

Марија,Сања,Љиљана и Драгица.Евидентно је да се 

ученицима свидео овакав начин рада, што нас 

обавезује да, када је то могуће,припремимо и 

реализујемо овакве часове, као један од мотивационих 

видова.  

У понедељак, 14.10. 2016. , одржано је предавање за ученике од I до 

IVразреда на тему „Управљање отпадом“ у оквиру пројекта „Еколози у 

акцији и едукацији“. Представник Рециклажног центра из Сомбора 

разговарао је са ученицима о значају рециклаже. Ученици су 

пажљиво слушали и активно учествовали у разговору. Договорена је и 

посета Рециклажном центру у Сомбору где ће ученици моћи да виде 

све оно о чему су слушали. 

 

 

 

 

У новембру је у нашој школи,  у оквиру пројекта Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику и равноправност  полова , 

одржана радионица  за мештанке Гакова  на тему  “Психолошко  

оснаживање  жена на селу“.Циљ је био промоција ненасиља и 

повећање родно- сензитивне свести на селу.Радионицу  су, испред 

НВО Женска Алтернатива из Сомбора , реализовале Јелена Стакић и 

Зорица Голубовић. 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Наши  „Драмци“ уз подршку наставника водитеља 

драмске секције , у току протекле године извели су 

многобројне представе приликом обележавања  датума 

значајних за нашу школу. Са одабраним драмским 

комадима наступали су на  Смотрама драмских група и 

постигли значајне резултате. 

„ Прва љубав“ 

„ Љубав Лазе и Ленке“ 

„ Хип - хоп шајкача“ 

„ Нисам више клинка“ 

„ Свети Сава у мојој кући “ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Крај првог полугодишта обележио је Маскенбал Деда  

Мраза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветна башта 

Одавно знамо да добро може бити још боље, а лепо још 

лепше. Зато је учитељица Марија Гроздић одлучила да 

окупи групу заинтересованих ученика и околину школе 

освежи новим детаљем , цветном баштом. И заиста, 

25.априла 2016. год. неколико ученика  четвртог и петог 

разреда, уз подршку својих другара из осмог разреда  и  

родитеља одазвало се на ову радну акцију. За кратко 

време  наш циљ је био оставрен, настала је цветна 

башта. Иако скромне величине, својом  лепотом  

привлачила је  пажњу  посетилаца. Сада чека пролеће да 

поново оживи. Учитељица се нада да ће увек постојати 

група ученика која ће заједно са њом бринути о овом  

украсу  школског  дворишта. 
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Сарадња са Црвеним крстом  

Поводом 11. Маја,  Националног дана добровољних 

давалаца крви, у свечаној сали Жупаније уручена су 

признања даваоцима који су у 2015. години остварили 

једно од јубиларних давања крви. Исто тако, уручене су 

награде ученицима, ауторима најуспешнијих радова на 

ликовно-литерарном конкурсу ,,Крв живот значи,, у 2016. 

години. Међу награђенима значајна места заузимају и 

ученици наше школе. Ликовни радови  Зоране 

Манојловић и Милиша Гарајског награђени су првом 

наградом, а Лане Кнежевић и Милице Васић трећом; док 

је литерарни рад Горане Киш награђен другом наградом.  

У четвртак, 21.04.2016. године волонтери Црвеног 

крста Сомбор посетили су ученике од 1. до 4. разреда 

ОШ,,Лаза Костић'' у Гакову који су укључени у 

активности ЦК. Том приликом волонтери су ученицима 

уручили пакете које је обезбедила међународна 

организација ИОЦЦ. 

Након посете у Гакову, волонтери су посетили и 

издвојено одељење ове школе у Растини, те су са 

ученицима  реализовали радионицу на тему 

„Промоција здравих стилова живота“. Координаторке 

ове  радионице биле су волонтерке ЦК Сомбор: Ивана 

Марјановић, Кристина Ђуришић и Дона Лекај. 

Ликовно—литерарни конкурс „Крв живот значи“ 

Промоција здравих стилова живота  

Крв живот значи 

Једна кап може да промени све, 

да осмех замени тугу, 

када друг помогне другу. 

 

Да сестра спаси брата 

и да давалац буде тата. 

 

Или неко сасвим трећи,  

да отвори врата срећи. 

 

Крв много значи 

и нашем телу је потребна 

да будемо што јачи. 

 
Дати крв хуманост је велика, 

једна кап живот нечији спасава. 

 

 II место ,Горана Киш III₁ 

 I место, Милош Гарајски III₁ 

 I место, Зорана Манојловић III₁ 

 III место, Лана Кнежевић III₁ 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

 

Награђени радови на конкурсу 

“Мојој школи с љубављу” 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Драги наставниче 

Кад смо пошли у школу било је весело 
Таквог наставника не памти село 

 
Са Вама нам је сваки час као бајка 
То ми није веровала чак ни мајка 

 
Омиљени наставник у сваком селу 

Добар човек се препозна по свом добром делу 
 

Добар човек каквог нигде нема 
Са њим никада нисмо имали проблема 

 
Наишла је до вас нека болест строга 

Увек сте добијали помоћ од Бога 
 

Посветили сте цео живот Богу 
Колико Вас волимо да опишем не могу 

 
Сви вас желе, сви вас јако хвале 

Да вас заборавимо шансе су јако мале. 
 

Љубомир Вукобратовић VII₁ 

Награђени литерарни рад 

Лана Кнежевић IV₁ 

Награђени литерарни рад 

Зима 

        У моје село у  вукла се ледена краљица Зима.                                                       

        Као и сваке године, моји другови и ја 

приредили смо јој радостан дочек. Уживали смо у 

зимским чаролијама. Санкали се, грудвали, 

правили Снешка; док нас је хладноћа штипала за 

образе. Мраз је шарао по прозорима дивне 

портрете .Мислим да ниједан сликар не би успео 

нацртати такво  дело. Трава је покривена сјајним 

ћилимом који ноћу светлуца као дијамант. Дрвеће 

је огрнуло зимски плашт. Шћућурени врапци 

траже склониште и понеку мрвицу хлеба.Слећу на 

нашег Снешка, који ту стоји мирно попут војника 

на стражи, и грицкају његов нос од шаргарепе.  

Све је некако узвишено и величанствено, као у 

залеђеној бајци, где сви чекају да Ледена вила 

замахне својим чаробним штапићем. 

       Само да ова чаролија потраје…   

                                              Стефан Кабић V₁ 

Пастели Јелене 

Ђаковић, 

ученице VII₁ 

разреда 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Школа 
 

Школа је установа права, 
где знање стиче свака дечја глава. 

 
Знање и васпитање није стећи лако, 

али, слушајући наставнике, може дете 
свако. 

 
Ђаци, мали вредни мрави, ујутро у 

школу журе, 
и као у некој причи, 

школа на мравињак личи. 
 

Та кућа, као и свака друга, 
своју славу има, 

27. јануара свећу пали,  
и отвара врата свима. 

 
Школа је период у животу сваког 

човека, 
који обележи безброј лепих успомена, 
и човек их памти до краја свога века. 

 
                        Бојана Граховац, VI₁ 

Наш Чича Јордан 
 

У мом животу постоји много људи којима се дивим, а има и оних који нису више ту, а оставили су 
лепо сећање. 
           Био сам мали,а и сада се сећам тог старијег чиче,који седи испред капије и поздравља 
пролазнике.Звао се Бранко. Живео је близу моје куће. Био је добар према свима,  наручито према деци. 
Волео сам да му пркосим, да га задиркујем, да се шалим са њим. Он се као љутио,али кад би ме мајка грдила 
на улици, ако је он био близу, бежао сам к њему.Знао сам да ће да ме заштити. Био је духовит и увек 
насмејан. Сећам се да смо га једном  приликом гађали каменчићима,а он нас повијао. Имао сам трактор који 
је давао јак и непријатан звук, па сам знао пројурити поред њега,а он почне да галами. Пружао ми је 
бомбоне када дођем до њега.У век је у џепу имао нешто за децу .Био је галамџија и својим гласом је 
привлачио пажњу .Разболе се изненада и умро .Оставио је траг иза себе, леп осмех и приче које су се 
годинама испредале. 
           Ми, деца, памтимо га и данас. Он  је био наш  Чича Јордан  

                                                                                                                                                          Лука Драгојловић, V₁ 

Моја школа 

Кад први септембар дође 

и летњи распуст прође, 

Торбу на леђа ставим 

и пут до школе газим. 

 

Тамо се учи, чита, дружи… 

Учитељица ђацима знање пружи, 

својим гласом милује ђаке, 

нарочито мале, слатке прваке. 

 

У школи сам прва слова научила, 

тамо сам прве бројке сабрала, 

тамо сам прву другарицу нашла, 

у школи сам се одлично снашла. 

 

Кад школско звоно зазвони, 

сви смо спремни за час. 

Ћутимо и пажљиво слушамо  

наше учитељице глас. 

 

Час се за  часом ниже, 

школском  дану крај је све ближе. 

И, опет,  ујутру торбу на леђа ставим 

и пут до моје  школе газим. 

 

Лана Кнежевић, IV₁ 

Едина Грабовица II₁ 

Г
о

р
а

н
а

 К
и

ш
 IV

₁ 

Бојана Граховац ,VI₁ 

Данијела Симић ,VIII₁ 

Богдана Симић ,VIII₁ 
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То је моја земља 

 Моја земља је Србија.                                                          

Моја земља је посебна, има прелепе градове,села, планине, 

реке, језера… Као да су се сва природна богатства слила у 

једно језеро. Али, оно што је најбитније, моја Србија има 

велико срце које куца за све нас.                                          

 Србија чува традицију и обележава све обичаје 

свога народа. Чува наше тајне, наше радости и туге, наше 

победе и поразе. И како онда да је не чувамо у срцу као 

нешто најдрагоценије и најузвишеније.                                          

 Моја земља је попут мирне луке, али у својим 

дубинама узаврела и разиграна. Мој задатак, као и задатак 

свих нас,   је да сачувамо сву ту природну и духовну лепоту 

коју нам пружа.  Поносим се својом земљом, јер знам да је 

родно огњиште светиња и да му се увек враћамо са 

осмехом на лицу и топлином око срца.                                                                                     

 Моја земља ће увек бити у мом срцу, ма где год да 

ме живот однесе! 

Милана Киш, VI₁ 

КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

Љубав 

 Љубав је најлепше осећање, смисао живота. Она није само 

реч, она је моћ коју сваки човек има.                                                             

 Љубав је увек присутна, ту око нас, у нашем бићу! Љубав 

јача и охрабрује човека. Највећа радост је када нам се погледи 

сретну. Тај осећај је неописив! Љубав толико зрачи да све око себе 

обасја.Љубав не зна за границе. Љубав пружа миран сан и руши 

бедеме. Љубав не зна за страх. "ВОЛИМ ТЕ!", Речи које имају моћ. 

Када те речи изговоримо први пут, осећамо се тако моћно и храбро, 

док нам срце у грудима дрхти попут миша.                                                 

 Племенито, снажно, моћно; али и нежно, баршунасто, 

стидљиво…  

                                                                                  Joвана Пуповац, VI₁ 

Школа  

Школа није зграда 

што к’о стражар мирно стоји. 

Школу  чини жеља која младост кроји 

и идеје разне што к’о киша лију. 

 

Школа није гонич који ђаке гони, 

школа је радост кад звонце зазвони. 

И одмор велики, и одмор мали, 

а понекад  и осмех  у некој ђачкој шали. 

 

Ивана Кљајић, III₁ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Јелена Ђаковић VII₁ 

Јелена Ђаковић VII₁ 

Дамир Тодоровић VI₁ 

Јелена Ђаковић VII₁ 
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Безбедна деца - безбедни родитељи 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Нашу школу су у циљу повећања безбедности ученика посетили представници фондације „Тијана Јурић“ чији су 

нам  стручни едукатори пружили важне информације о безбедном коришћењу интернета, али и о могућности  

његове  злоупотребе. 

 
 

У оквиру едукације  из области превенције трговине 

децом и младима, наставницима наше школе  

представљен  је сет индикатора за лакше 

препознавање оних  ученика којима је   евентуална 

помоћ  потребна .Ученицима је ,након 

представљања тематике, приказан едукативни 

видео који указује на  чињеницу да друштвене 

мреже нису безбедне и да је важно бити на опрезу. 

Заштитимо нашу децу и омгућимо им безбрижно 

детињство , какво они и заслужују. 

Као што смо вам и обећали у претходном броју , 

представљамо вам остале наше ученике који поред 

наше, похађају и Основну музичку школу „Петар 

КоњовиЋ“ у Сомбору.Реч је о троje ученика који у своју 

матичну школу , свакоднено, путују из Растине.И 

поред  тога ,Мина Пеиновић,Лазар Човран и Игор 

Везмар успевају да испуне све своје школске обавезе. 

У музичку школу путују  два пута недељно  у 

послеподневним часовима,  након свог повретка из 

Гакова.Не треба изоставити чињеницу да су  одлични 

ученици  ,Мина у трећем,  Лазар у  другом , а Игор у 

петом  разреду музичке школе. 

Своју  љубав према клавиру Мина и Игор су открили 

још веома рано гледајући другу децу како свирају.Игор 

је своје умеће показао на музичком такмичењу у 

Новом Саду , где је освојио друго место.Лазар је, како 

каже, желео да испуни мајци жељу и научи да свира 

неки инструмент.Изабрао је хармонику и усрећио и  

мајку  и себе. Наши вредни и упорни  ученици  

уживају  у свакодневном вежбању. 

Жеља им је да, након основне , иду у средњу музичку 

школу. 

Поносимо се њима!  

Интервју са нашим ученицима 
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Спортска страна 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

                                                       

О Б У К А       П Л И В А Њ А 

И  ове године за ученике другог разреда организована је 

обука пливања на градском базену у Сомбору.                                                                 

Обука је почела 07.03.2016. године, а завршила се у 

суботу 19.03.2016. када је одржано и полагање. Ученици 

су добили  заслужене дипломе.  

 

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Шк. 2015/2016. године 

ВАЊА ХОРВАТ 

У спортском  смо духу  и на одморима... 

Наша традиционална међуодељенска такмичења 

Наш гост из Хрватске Жељко Далић,мајстор борилачких 

вештина, на делу... 

Уз обавезан крос, традиционална пасуљијада... 
Захваљујемо се нашим суграђанима, донаторима 

спортске опреме - М.Книћанин,Д .Пуповац и Т.Стојачић 
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„УТИСАК НЕДЕЉЕ“ ЗА  ШКОЛСКИ 

ЧАСОПИС „ТО СМО МИ“ 

Доживљаји са матурске екскурзије 

 Остати будан до шест ујутру, никакав проблем. Устати у осам ујутру, то је већ мало теже. Могло би се рећи да 

је читава наша матурска прошла у неспавању и испијању кафа у касне вечерње и ране јутарње сате. Сигурни смо  да  

ће нам дуго у сећању остати те непроспаване ноћи, ходање на прстима од собе до собе, како разредна не би чула да 

смо будни у 4 ујутру, забрањена вожња лифтом од спрата до спрата и понеко заглављивање у истом. Уз мноштво 

фотографија и лепих успомена завршена је наша тродневна матурска екскурзија.                                                                       

 Након екскурзије ,која је за нас била прекратка, октобар као и новембар брзо su протекли, у нашим 

свакодневним ђачким обавезама. Aли, како се 23. децембар прибижавао, постајали смо нестрплљивији због зимског 

распуста. Тада је у нашем часопису изашао следећи наслов: 

Ствари које ћете научити током школовања 

 Паста за зубе је одлична имитација креде (што није лоше да знаш када немаш бољу идеју за првоаприлску шалу) 

 Дежурство и није толико занимљиво кад  дођеш неопремљен (потребна опрема за дежурство: грицкалице, сокови, 

мобилни телефон, слушалице...) 

 Креда је одлична замена за коректор  

 Тоалет је све само није тоалет 

 Уз себе увек треба имати хемијску оловку(и барем 4 резервне) 

 Тек на музичком схватиш колико, у ствари, не знаш да певаш 

 На ликовном откријеш  да прави  „Пикасо“ чучи у теби 

 Нека ти је дигитрон увек у приправности, увек може да затреба теби или некоме из других разреда 

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                           

 

 Одељенска заједница 8-1 и ове године, као и претходне две, наставила са 

традицијом штампања свог месечног листа „Утиска недеље“. За вас смо издвојили 

неколико наслова... 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Одељ.заједница VIII ₁ са 

разредном Ђурђицом Ђурић 
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Употреби кликере... 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Испуни бројевну укрштеницу бројевима од 3 до 8 тако да 

све једнакости буду тачне.                                                                                   

Сваки број употреби само једном.  
ШАРЕНА ОТРОВНИЦА 

Видар Гоф је упозорио Анула пред пут на Дивљи исток да се 

добро пази шарене отровнице. Посебно му је нагласио: 

„Запам ти добро да ће те шарена отровница одмах напасти ако 

је скоро имала пород. То ћеш одмах видети по зеленој боји на 

ње ној кожи. Ако је та зелена свуда исте нијансе, можеш мирно 

проћи поред ње – неће те угристи. Ако уочиш две нијансе зелене, 

бежи главом без обзира! Ујешће те без оклевања!“ 

„Ваљда нећу налетети на ту змијурину. Ипак, за памтићу шта си 

ми рекао!“, одговори дечак видару. 

„Искрено се надам да ћеш запамтити! Ти гмизавци су веома 

опасни у ово доба године!“, забринуто рече Гоф. 

Како то обично бива, дубоко у дивљини истока, Анул се нађе тик 

испред шарене змије.Загледа се у њене шаре које су изгледале 

баш овако:  

Анул покуша да се тачно сети онога што му је Гоф рекао. Тренутак 

потом, мирно се запути да прође поред велике змије. 

Да ли је Анул добро запамтио шта му је мудри видар рекао? 

ЛОГИЧКА МОЗГАЛИЦА - МРЕЖА 

Дарко, Лена, Марко и Вера иду у исту школу али уче 

различите језике (немачки, енглески, француски и 

италијански) и свирају различите инструменте (клавир, 

гитара, виолина и хармоника). Који инструмент свира и 

који језик говори сваки од ученика?  

1. Дарко свира клавир и не зна француски језик.  

2. Лена свира гитару и не зна њемачки језик.  

3. Марко не свира хармонику и не зна немачки.  

4. Вера не свира виолину и не зна енглески.  

5. Немачки не учи ђевојчица.  

6. Онај ко свира гитару не зна италијански.  

7. Онај ко зна француски свира виолину. 

БРОЈЕВНА УКРШТЕНИЦА 

ОПТИЧКА ИЛУЗИЈА 

ЗАГОНЕТНА ПРИЧА УРОША ПЕТОВИЋА 

Колико је полица на слици? Где почиње једна, а где завршава 

следећа? 

РЕШИ РЕБУС 
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SPRECHEN SIE DEUTCH ? 
Die Geschichte von Adidas und Puma 

 Es ist die Geschichte eines Bruderkrieges, Adolf  Adi Dassler – der Visionär und  Rudolf Rudi 

Dassler – der  talentierte Verkäufer. 

 

 

 

 

 

 

In der Wäscherei der Mutter in Herzogenaurach gründen die Brüder 1924 gemeinsam die 

Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler. Die Söhne eines Webers machen aus Leinen die ersten 

Laufschuhe, leicht und schnell. „Adi“ entwirft die Modelle, sein Bruder Rudolf verkauft sie auf 

Sportplätzen und in Gasthäusern. Mitte der 30er-Jahre produzieren die Brüder schon 30 Modelle für 

elf Sportarten. 

 1936 fertigt Adi Dassler für den  Läufer Jesse Owens Spikes. Bruder. Owens holt bei den 

Olympischen Spielen in Berlin vier Goldmedaillen in Dassler-Schuhen.  

Nach Kriegsende bekämpften sich die beiden Dassler-Brüder regelrecht. Die Schuhfabrik „Gebrüder 

Dassler“ spaltete sich. Adolf gründete die Firma adidas, Rudolf das Unternehmen Puma. Die Brüder 

sprachen nie wieder ein Wort miteinander.  

1949 meldet Adolf Adi Dassler die berühmten drei Streifen als Markenzeichen an. Er hat die 

berühmten Schraubstollen für Fußballschuhe erfunden.  

 Den Durchbruch erzielte Adi Dassler 1954 mit dem Wunder von Bern. Die westdeutsche 

Nationalmannschaft schießt sich in Matsch und Regen zum Weltmeister. Auch Adi Dasslers 

Schraubstollen sei Dank. 

DO YOU  ENGLISH? 

 

 

 

 

ACROSS 

1.Time off from school or work 

5.Used to decorate a Christmas tree 

7. It's a season for giving ________. 

10.Holiday selebrated on January 1st 

12.Strap them on and go downhill on snow 

13.I'm dreaming of a ______Christmas. 

DOWN 

2.Winter sport on frozen water  

3.African-American holiday celebrated in 

the winter 

4.Famous Snowman 

6.Flakes that fall from the sky 

8.The month following January 

9.Jewish holiday celebrated in December 

11.Santa's Helpers. 

WINTER   

CROSSWORD 
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Наша сунца у сунцокрету  

Богдана Симић VIII₁ Aндреја Кричка VII₁ 

Јелена Ђаковић VII₁ Зорана Манојловић IV₁ 

Лана Кнежевић IV₁ 

Горана Киш IV₁ Лазар  Милошев III₁ Данијела Симић VIII₁ 

Mилош Шћекић III₁ 
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Традиционални Меморијални  пионирски  фудбалски турнир  „Лазар  Ђукић“,одржан  je седамнаести пут 21.маја 

2016.Учествовало је седам екипа и то: Олимпик из Апатина, Црвенка из Црвенке,Раднички из 

Сомбора,Солунац из  Растине , Оранж из Сомбора ,Кордун Кљајићево  и Граничар из Гакова . 

Прво место освојила је екипа Олимпика из Апатина. 

У свечаном делу турнира додељене су награде  најбољем играчу Николи Скробоња , најбољем стрелцу турнира 

Вељку Петрић  као и најбољем голману Милошу Пјановић. 

Важно је напоменути да  од 2013 .године овај турнир је уврштен у званични календар УЕФФА-е  за млађе 

узрасне категорије. 

ФК Граничар , ОШ”Лаза Костић“ и Месна заједница  Гаково били су домаћини  6. Меморијалног турнира у 

малом фудбалу Тоде Милетић.Поред  домаћег  Граничара у кокуренцији су биле и  две екипе  Радничког из 

Сомбора и  Црвенка из Црвенке.Турнир је освојила екипа Радничког .Најбољи фудбалер турнира је био Марко 

Гунић,први стрелац Вељко Петрић , а најбољи голман Алекса Милићевић.За све играче и госте је након 

такмичарског  дела   уприличено  освежење . 

НАШИ ТУРНИРИ 
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